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Fitxer 16 

 

La presidenta 

A continuació, té la paraula en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

l’honorable senyor Antoni Fernández Teixidó. 

Antoni Fernández Teixidó 

Molt honorable presidenta, molt honorable president, honorables consellers i 

conselleres, senyores i senyors diputats. Rumiava aquest cap de setmana, 

senyores i senyors diputats, com hauríem d’encarar de manera profitosa un debat 

d’aquestes característiques, com fer-ho? Com ajustar-nos al que crec que és el 

desig de la majoria de grups parlamentaris, treure’n profit. I teníem el perill, encara 

el tenim depèn de com vagin les coses demà, de –ho deia el president– de tenir un 

debat de «petardeig», ha dit vostè, senyor president, de foc creuat. O bé un debat 

amb el qual tots intentem..., i a fe de Déu que alguns de vostès ho han intentat i ho 

han aconseguit, a veure si som capaços finalment d’adreçar aquesta nau en la línia 

que el país necessita. Aquesta nau és la nació, no cal dir-ho. I el país necessita 

que adrecem aquesta nau. Per tant, voldria de veritat, senyores i senyors diputats, 

ho comprovaran amb les meves paraules, fer-los avinent que el to d’aquesta 

intervenció vol ser profundament constructiu, tant de bo –tant de bo– ho 

aconsegueixi. 

Què ens hem trobat aquesta tarda? Una primera part del debat, lògicament, on els 

grups parlamentaris han justificat, no podia ser d’una altra manera, el perquè d’un 

Ple monogràfic. M’ha sembla advertir, però, que fins i tot algun grup amb una certa 

recança potser perquè no era el moment més oportú, però justificat al fi del cap. Ha 

contestat el president, em referiré a continuació al sentit de la seva intervenció, i 

després naturalment han seguit les intervencions dels grups parlamentaris. 

Començarem pel president i seguirem, si vostès m’ho permeten, pel contingut, ja 

m’ho permetran naturalment tres o quatre punts de cada grup del que em sembla 

més destacat del que les seves senyories han dit en aquest Ple. 

President, jo he apuntat del seu discurs vuit elements que m’han semblat centrals, 

deixi’m només que pugui fer un esment, no cal que li faci però deixi-me’l que el 

faci, per poder centrar el que crec que és la resposta del Govern i, no cal dir-ho, la 
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resposta que aquest grup parlamentari dóna suport, entusiasta suport, convençut 

suport. 

La primera cosa que ens ha dit s’ha demostrat absolutament certa, respecte a la 

possible inoportunitat i inutilitat d’aquest Ple. Jo crec que en part s’ha demostrat, no 

vull desanimar ningú, però fins i tot ho ha dit la diputada Simó quan ha dit: «Home, 

aquest Pla ha estat més un ple de segona part del debat de pressupostos, fins i tot 

hi ha hagut moments que semblava el debat de política general.» Ja sé, diputat 

Nadal, que era a raig, però ho semblava, un conjunt de propostes, respirem 

tranquils, les hem dit, aquí estan, i ara anem a parlar de coses, en fi, contestant la 

intervenció del president. Ha tingut aquest punt, m’ho ha semblat a mi, de debat de 

política general. Cada grup parlamentari, no cal dir-ho, senyories, utilitza el seu 

temps de la manera que creu convenient. Però m’ha semblat que el primer 

advertiment del president ha estat cert, diu: «Tocava aquest debat? Tal com l’hem 

formulat, tocava?» 

La segona qüestió ha estat jo crec que encara, en fi, més intensa en el sentit de 

tots els països de la Unió Europea, president, apliquen polítiques d’austeritat –

després em referiré a una contradicció específica d’una diputada que ha pres la 

paraula–, tots. I vostè o ha estat contradit en cap moment, no hi ha cap grup 

parlamentari que pugui sortir aquí a dir «hi ha tal país que no aplica polítiques 

d’austeritat», després veurem les alternatives complementàries, ja en parlarem. No 

ha estat contradit. 

La tercera ha estat un desafiament: que hi ha alternativa? Que tenen alguna 

alternativa que ens permeti seguir a la Unió Europea amb tot el... 

 

Fitxer 17 

...[#] que Catalunya com a nació mereix. No han estat capaços, senyor president, 

d’interpretar-ho. 

Vostè ha fet, com que tinc aquesta voluntat de construir, però ha fet una referència, 

Déu n’hi do, amb certs atacs d’amnèsia. Que podríem estendre més en general, 

però com que ho ha dit vostè, perquè hauria de dir-ho jo. Ho ha dit vostè. Però és 

veritat. Un té la impressió, quan surt aquí al debat, com si no tinguéssim passat. Ho 

he dit en una altra intervenció parlamentària, com si vinguéssim aquí de primera 
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comunió. I no és exactament això. Després el diputat Nadal ha estat molt precís 

amb una qüestió, també li contestaré, però tenim un passat feixuc i no saben com 

ha costat tirar endavant aquest passat des de les files del Govern i des de les files 

del grup parlamentari que li dóna suport.  

La cinquena qüestió, ha dit, valor de l’austeritat. Diu: «És un valor de futur.» S’ha 

acabat viure de prestat. Res és gratis, president. I el valor de l’austeritat és un valor 

de futur. Convé que ho recordem i que ho gravem definitivament en la línia que 

l’austeritat garanteix el futur de Catalunya. Que, per cert, ho ha dit vostè, entronca 

amb el més nostrat de la nostra visió com a país: l’estalvi. Un país d’estalviadors. 

Torna a ser així. La gent ja ens hem adonat, afortunadament, que haurem 

d’estalviar si volem garantir el futur dels nostres petits. 

Ens ha dit després que per tot Europa feia vostè pedagogia. Malgrat tot, com si no 

l’haguessin sentit, alguns grups parlamentaris hi insisteixen. Faci’ls cas. Faci 

pedagogia aquí, a Espanya, a Europa i on convingui, respecte als plantejaments 

que nosaltres tenim. Nosaltres ho agraïm molt. I estem segurs que tots els grups 

parlamentaris..., fins i tot algú li demanava, en Bertran li demanava, no cal ni que 

ens ho expliqui, però faci-ho. Estem d’acord amb això. 

I dues qüestions més. Hem plantat cara. A fe de Déu. Se’ns podran dir moltes 

coses. Fins i tot, que ens hem equivocat. Ho admetrem. Però que hem plantat 

cara, això està fora de discussió. Que hem agafat el brau per les banyes està fora 

de discussió, que hem dit al país «així hem de seguir, així hem de tirar endavant, 

així hem d’impulsar aquest país». I el país, naturalment, dolgut, és clar que sí. A 

qui li agrada un ajust pressupostari de la magnitud del que hem fet?, ha dit. 

Endavant. I el president no ho ha dit, però jo ho vull recordar. Les eleccions ens 

han anat donant la raó. Ho dic perquè ningú ho ha volgut dir, però a mi m’agrada 

recordar-ho sense molestar ningú. 

I l’últim punt, el pacte fiscal. Vostè ho ha dit clarament, és un element central 

d’aquest debat i de tots els debats, fins que aquí acabem, en un sentit o en un 

altre, en la línia de la negociació amb el Govern espanyol. 

Agrair-li, doncs, la intervenció, i expressar-li la satisfacció del nostre grup 

parlamentari respecte als continguts de la seva intervenció, president, com no 

podia ser d’una altra manera.  
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Anem ara a analitzar, a deconstruir un punt el discurs de l’oposició. Ho faré, hi 

insisteixo, diputats, no s’ho prenguin malament, amb quatre o cinc elements que 

són els que m’han cridat l’atenció. Totes les intervencions han estat força 

interessants, però m’han cridat l’atenció alguns punts, començant pel diputat 

Nadal, en nom del Partit Socialista de Catalunya. Ens ha fet, diputat, un reguitzell 

inacabable de consideracions i de propostes. No ha de patir. Demà en parlem. No 

ha de patir, ni vostè ni el seu grup parlamentari. Demà en parlem. Les podrem 

analitzar. Vostè anava tan de pressa, diputat Nadal, que fins i tot costava seguir 

què ens estava proposant. Ara ho veurem per escrit, negre sobre blanc, i demà els 

diem què és el que pensem respecte als seus continguts. 

Ja li avanço que hi ha algunes de les coses que ens ha dit amb què estem 

absolutament d’acord. Algunes altres no. És natural. Són vostès el primer partit de 

l’oposició, estem nosaltres al Govern. Però hi ha molts punts d’acord en què crec 

que podem progressar plegats. I cregui’m que ho farem.  

Però jo vull..., tres coses que li he de dir –si no no em quedaria tranquil–, potser 

quatre, senyor Nadal. La primera, diu: «Vostès estan obsessionats pel dèficit.» Sí. I 

vostè hauria d’estar-ho també. Perquè fora d’aquí tothom està obsessionat pel 

dèficit. I aquests mercats als quals anem a demanar diners i no ens els deixen 

tenen com a element de referència la característica d’aquest dèficit. No és un debat 

–després faré una referència al diputat Herrera–, no és un debat, cregui’m, d’ajust 

pressupostari, polítiques d’estímul, o una cosa o l’altra. No ho és. Vostè després en 

la segona intervenció ho ha plantejat. No ho és. Són les dues coses alhora, i una 

tercera. Perquè els recursos a Catalunya són els que són. Política de reformes. No 

és només ajust versus política d’estímuls, consolidació fiscal versus política 

expansiva. No. És també política de reformes. I hauríem d’esperar..., crec que 

estem d’acord tots, cadascú en la seva mesura, haurem de batallar perquè aquesta 

política de reformes, cadascú com les vegi, es pugui implementar a Madrid. 

Segona qüestió que ens ha dit: «Estem a favor d’un gran pacte social.» Parlem-ne. 

Parlem-ne. I ens ha avançat una cosa, diputat Nadal, que nosaltres valorem molt 

positivament. Diu: «Home, els he de reconèixer –i em sembla que ho ha dit fins i tot 

amb un punt d’alegria– que vostès han pres un conjunt de mesures en el Govern –

avui sortia als mitjans de comunicació– que van en la bona direcció.» Efectivament. 

Però li voldria recordar, senyor Nadal, jo m’he llegit aquestes mesures que van en 
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la bona direcció. Totes aquestes mesures, recollides aquí, que el Govern ha 

aprovat, totes formen part, totes, totes, totes, punt per punt, dels acords producte 

de la cimera pactada. Tots són una extensió i un detall d’aquells acords d’aquella 

cimera que hem anat desenvolupant progressivament.  

Per mostra un botó. La primera, a l’atzar: promoure els emprenedors, acord 

número 4. La segona, impulsar la modernització i simplificació de l’Administració, 

acord número 1. Totes. Vostè ho saluda com a positiu. Miri si tenim camp a 

recórrer, quan parlem de l’Acord Estratègic, del Pla d’indústria, del Pla de l’energia, 

del canvi climàtic. Conseller, tenim un munt de coses per recórrer plegats. Així ho 

esperem. Vostè ha expressat la seva satisfacció personal. Si vostè està satisfet, 

imagini’s quant ho estem nosaltres. 

Finalment –finalment– voldria reconèixer dues qüestions. Vostè és un patriota, és 

clar que sí, Nadal. I vostè, tantes i tantes vegades ha posat, clar que sí, el sentit i la 

necessitat de defensar el país per davant dels interessos de partit. No crec que el 

president Mas pensi una altra cosa de la seva trajectòria de trenta-dos anys, Nadal. 

No ho crec. N’estic segur. Ara bé, en algunes de les formulacions, vostè em 

reconeixerà que a vegades ha primat més una cosa que l’altra. I no ens podríem 

entendre ni podríem acceptar que... Diu: «No, no, no, no, nosaltres sempre hem 

estat guiats pel sentit de la nació, per l’interès comú per davant de tot.» No és 

exacte, no és exacte. Però, en qualsevol cas, com que vostè ha fet la matisació, 

nosaltres l’hi acceptem.  

Però només una petita cosa que vostè ha anat a treure i que naturalment, doncs, 

home, a mi em sap greu, perquè me l’estimo molt, fent una referència al diputat 

Rull. A vostè també l’estimo, però la referència era al diputat Rull, al qual m’estimo 

una mica més. (Rialles.) Sí. I ha dit vostè al diputat Rull que li demanava, li 

demanava, li exigia, li exigia, vinga –vinga, vinga, vinga... No és veritat. No, no, no, 

no. No és veritat. Vostès han... No és veritat. Ja veurà com és veritat el que jo dic. 

El que nosaltres defensàvem en aquell moment i ho feia en Rull amb molta 

brillantor era el següent: no em posin totes les obres que som capaços de posar 

pel pla d’infraestructures per acontentar tothom. Posi’n vint, posi’n vint, posi’n vint. I 

tant que sí. I tant que sí. L’argumentació que nosaltres plantejàvem, i ho feia en 

Rull, era menys recursos, tenim obligació de prioritzar. Des de l’oposició els deien: 

«No ens posin el reguitzell de coses, no ens en sortirem. Tenim menys recursos. 
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Prioritzin, prioritzin.» Aquest va ser el lema d’aquest grup parlamentari i del diputat 

Rull. Crec que això, si més no, va en la línia del que vostè ha apuntat durant tota la 

legislatura. 

Gràcies, diputat Nadal, per les seves intervencions, per les seves aportacions. 

Diputat Coto, vostè ens ha fet, com ens té ja habituats, ja em perdonarà, eh?, 

aquest reguitzell inacabable de crítiques, mesures, propostes d’una banda, de 

l’altra... Un gran allau. Ja ho veurem també, amb les propostes que vostès faran, 

què els podem aprovar i què no. N’hi ha hagut una, de totes maneres, disculpi’m 

Coto, que m’ha impressionat. La carta d’aquest americà ric, a qui van fer una 

operació d’1 milió d’euros. Aquest americà tenia una malaltia gravíssima. Perquè 

vostè... Mas-Colell, si tots els americans que vinguin, conseller Ruiz, necessiten 

operacions d’un milió d’euros, estem enllestits, Coto. Diu: «I ens va donar les 

gràcies.» Només faltaria! (Rialles.) Clar que ens va donar les gràcies. No era 

l’Adelson. No era l’Adelson. 

Vostè plantejava aquí, diputat Coto, vostè plantejava aquí que calia acusar aquest 

Govern d’haver fet un cop de destral a la sanitat pública. Per què no té la prudència 

vostè d’esperar quaranta-vuit hores més? I a veure qui parla de cop de destral a la 

sanitat pública d’aquest país. L’havíem advertit, senyor Coto, vostè jove i batallador 

com és, de com canviarien les coses quan el seu partit governés a Espanya. I si 

vostè creu, Coto, amb l’estima que li tinc, que pot venir aquí a dir-nos les coses 

que ens deia fa sis mesos quan el seu partit no governava a Espanya, està molt 

equivocat, Coto. O té un punt de cinisme que és impropi de la seva joventut. 

Per tant, no ens ho podrà dir, això, no ens ho podrà dir. Apareix el senyor diputat, 

amb aquesta autoproclama permanent que són el partit més guai que hi ha de 

l’oposició, fent aquesta proclama permanent que vostès són capaços de marcar el 

perfil d’aquest Govern. Doncs, ara això canviarà, quan vostè, per responsabilitat, 

s’adoni de què fan els seus correligionaris a l’Estat espanyol. Això canviarà, això 

ha de canviar. 

De totes maneres, no cal ni dir que totes les iniciatives que vostès ens plantegin les 

valorarem, Coto. Com hem fet sempre. Vostès no s’han de sentir en absolut –en 

absolut– menystinguts. Com hem fet sempre, les valorarem. M’ha fet molta gràcia, i 

acabo, senyor Coto, quan vostè feia aquest ritornello «sí, però no ho ha fet encara, 
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sí, però no ho ha fet encara, sí, però no ho ha fet encara». Quatre vegades, quatre, 

ho ha dit. Em deixa que n’hi digui una sola vegada una? Una? Havien de pagar els 

deutes del Govern de Catalunya i no ho han fet, encara. Una sola vegada.  

Per tant, si aquest entusiasme que els caracteritza, i a vostè en particular, diputat 

Coto, perquè es facin les coses..., doni un cop de mà que es facin. I no esperem 

més a prendre decisions en aquest sentit. Per cert, acabo de llegir, mala notícia –

mala notícia, Coto–, «Luís de Guindos afirma que no hay recursos». Que no hi 

haurà recursos per incloure en els pressupostos els compromisos econòmics amb 

Catalunya. Tenen tanta feina a fer, que recomanaríem que si fos possible 

espavilessin en aquest sentit. 

Gràcies, també, diputat, per les seves aportacions. 

Diputat Herrera. Les qüestions són senzilles, en aquest cas, perquè són un punt 

reiteratives. Vostè ens acusa de voler abaixar impostos quan es poden abaixar els 

impostos. Senyor Herrera, si això ho hem discutit mil vegades. Sintèticament, 

concisament. No tenim un criteri moral respecte del tema dels impostos. Som un 

partit que hem apostat per la moderació fiscal. Però la moderació fiscal convençuts 

com estem –escolti, Herrera, que jo l’he escoltat molt atentament–, convençuts 

com estem que si lliurem recursos als particulars perquè puguin invertir i perquè 

puguin espavilar, això va en general favorablement a l’impuls de l’economia. 

Perquè tenim una concepció que diu senzillament..., no és una concepció que és 

arcaica en el sentit en què vostè ho planteja, de rics i de pobres. No va per aquí, 

això, Herrera. De veritat que no va per aquí. Vostès creuen que aquí hi ha un grup 

un punt pervers que té una debilitat extrema pels rics. Doncs, no, ni pels rics ni pels 

rucs. No tenim cap debilitat pels rics. Només diem una cosa: «En el moment en 

què hi ha cicle econòmic alt, moderem els impostos.»  

I, per cert, al Partit Popular. Quan estem en fase de recessió és un error gravíssim 

apujar els impostos. L’increment que vostès han produït, ep, en la fase de recessió 

del cicle, incrementant l’impost de la renda de les persones físiques, ho acabarà 

pagant el país, tal com ho veiem nosaltres. 

Tres. Ajust pressupostari i redistribució. Tornem a la mateixa qüestió, diputat 

Herrera. O sigui, els recursos són els que són. Estem d’acord que hem de produir 

un ajust pressupostari, vostè això ho admet. I ho vol plantejar... Vostè això no ho 
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admet. Ho he fet exprés. Vostè això ho admet. No ho admet. El diputat Herrera 

creu que no és necessari l’ajust pressupostari, i que només és una mentalitat 

perversa, tancada. Nosaltres practiquem un esforç per ajustar pressupostàriament 

els nostres comptes perquè ens agrada. 

Doncs, no, diputat, no va per aquí, això. No va per aquí. I crec que vostè 

s’equivoca. I aleshores vostè fa un paper aquí, diputat Herrera, que jo segueixo 

amb molta atenció. I amb molt de respecte, li ho prometo. Surt aquí a la tribuna... 

 

Fitxer 18 

...perfil, saps, d’indignació, d’home commogut, eh? Cregut que veritablement 

només vostè encarna la defensa dels treballadors i les classes populars d’aquest 

país. Doncs jo li puc dir una cosa: si la defensa de les classes populars i els 

treballadors d’aquest país passen per la política que vostès van seguir durant els 

darrers anys, posant al límit de les seves possibilitats l’estat del benestar, avui 

recollim les tempestes... No és que estigui millor ara. Miri, miri quina cosa diu la 

diputada plena d’imaginació i creativitat. (Rialles.) Diu: «estem millor ara». No, 

diputada; vostè sap que no estem millor ara. Sap per què no ho estem? Perquè 

vostè pot comparar la situació el 2011 que el 2010 o el 2008 i vostès tenen la 

mentalitat, creuen que estan justificats que tota despesa, quan és en servei del 

poble val. Doncs li hem de dir al poble de Catalunya que això no és veritat, que no 

podem estirar més el braç que la màniga. I el que vostès saben a casa, Izquierda 

Unida - Iniciativa per Catalunya ens ve a dir que això no va per aquí. Doncs no és 

veritat. Podem gastar allò que podem gastar, i no és correcte..., no és correcte 

seguir amb un plantejament on la despesa va per davant de l’ingrés. I li hem de dir 

a l’opinió pública que això s’ha acabat, com s’ha acabat per a totes les famílies i 

per a totes les empreses d’aquest país. Tenim la despesa que tenim, i la despesa, 

la despesa ha de seguir l’ingrés. No hem de buscar ingressos per fer despeses. 

Tenim una despesa, i aleshores a partir d’aquí necessitem uns ingressos per fer 

aquesta despesa. Vostè això li sembla absolutament démodé, i a nosaltres ens 

sembla que és la base d’una saludable hisenda pública per defensar aquella gent 

que vostès diuen que defensen. És aquesta la qüestió clau. 
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Vostè està..., ens acusen de tenir un model que causa el patiment. No hi ha res 

més que causi patiment, diputades i diputats, que la ignorància. La ignorància per 

no haver après les lliçons de durant aquests darrers anys. Hem portat 

l’endeutament, diputats i diputades, a l’extrem, al límit. Jo, com que no tinc cap 

concepció perversa de vostès, crec que ho han fet de bona fe, amb bona intenció, 

amb la voluntat de servir els més febles. Ho han fet així. Però això no serveix, 

diputades i diputats, perquè porta l’economia d’un país al nivell on quan comença 

la retallada el que tremola és l’estat del benestar. I allò que vostès malden per 

defensar, l’estat del benestar, són vostès els primers que el van retallant, i retallant, 

i retallant. I després, compte, vénen aquí i ens acusen als demés. No pot ser 

aquest camí, no pot ser aquest camí. 

Última qüestió. Vostè vol transmetre, senyor Herrera, una cosa amb la qual jo no hi 

puc estar d’acord a l’opinió pública; a saber: «el nostre Govern no té política 

social». És un..., saps? És un leit motiv de la seva intervenció. Vostè vol fer creure 

a l’opinió pública de Catalunya que el Govern de Catalunya, que el Govern de 

Convergència i Unió, no té polítiques socials. Doncs és mentida. Nosaltres hem 

estat capaços, capaços de passar de l’onze al dotze a situar-nos en un 69,3 de 

despesa social. El poble de Catalunya ha de saber, senyores i senyors diputats, 

que el 70 per cent del nostre pressupost, diputades i diputats, és per a la despesa 

social. Es pot cantar tot el que vulguin respecte a la despesa social; el 70 per cent 

és per a la despesa social. Algun diputat fa així amb el cap; faltaria més! Faltaria 

més, que no sap com de difícil és quadrar això; ep, si volem mantenir un dèficit 

raonable i tenim els ingressos que tenim. Però fins i tot, senyores i senyors 

diputats, ens podem posar d’acord en això. No sé si amb Iniciativa per Catalunya, 

no ho sé, perquè vostès estan molt entestats amb aquesta qüestió. Però som 

capaços, senyor Herrera, francament, d’arribar a un acord. I li asseguro que 

analitzarem les seves propostes, i algunes de les coses que ens han dit vostès 

segurament les podrem votar favorablement. 

Només una cosa respecte a l’ensenyament. Les beques. Vostè em pot parlar de 

les beques. Qui va fer la retallada de les beques a aquest país, Herrera? Posi’s la 

mà al cap..., i tant que se li pot posar: la van fer vostès, el tripartit. I nosaltres hem 

mantingut les beques amb unes condicions absolutament difícils. Posen la mà al 
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cap dient... (Veus de fons.) Això és mentida, naturalment. D’acord, d’acord. 

D’acord, d’acord. La retallada del 2010 la van fer vostès. 

Una qüestió final, Herrera, perquè li he dit que volia ser constructiu. Bé, d’acord, si 

vostè creu que això és insuportable..., no pateixi. Miri, jo tinc una relació aquí de 

tots els elements que podria incidir de veritat, amb el plantejament crític respecte a 

l’actuació del tripartit, detallada, punt per punt. Nadal. [#] 

I passem a l’Anna Simó. Diputada Anna Simó... (Rialles.) Sí. Podríem entrar en 

detall, i vostès ho saben. Però no volem sentir des d’aquest grup parlamentari la 

idea que: «clar, vostès estan tot el dia amb el retrovisor». No és veritat. No es 

deixin entabanar, diputades i diputats, i ciutadanes i ciutadans. No estem amb el 

retrovisor. Prou vam patir vivint-ho com per patir recordant-ho. (Remor de fons.) 

Anna Simó, Anna Simó. La primera afirmació, diputada, només una que la vull 

contradir obertament, una; la resta, ja bastant d’acord amb el que diu. Vostè diu 

exactament el següent: «Europa ha estat aplicant polítiques neoliberals.» Diputada 

Simó, revisi-ho: no és veritat. No és veritat. És un tòpic més. Però a veure, a veure, 

a veure un moment. Les polítiques d’estímul, qui les ha impulsades? Com creu que 

s’ha recuperat Grècia? Com creu que s’ha recuperat Irlanda? Com es creu que es 

paga el rescat de Portugal? Però, però..., facin un favor... d’entendre-ho. Les 

polítiques d'estímul que ha emprat la Unió Europea són extraordinàries. Han 

comprat el deute sobirà dels països quan ha calgut. I vostè creu que això és 

liberalisme? Això és keynesianisme en pur estat. Però nosaltres ja entenem que 

això es pugui donar en un moment determinat. Però està, crec, diputada, crec que 

està de veritat, quan parlem de política d’estímuls, ajustos als països, compra de 

deute sobirà, i milers de milions d’euros per als bancs. Això no és política 

d’estímul? La pregunta que s’han de fer vostès és una altra: quins resultats ha 

donat? Aquesta és la pregunta. Tanta política d’estímul, tanta, tanta, tanta, quins 

resultats ha donat? 

Segurament estem d’acord en moltes més coses, diputada Simó, diputats i 

diputades d’Esquerra Republicana. Anem al central, anem a l’essencial. Què és 

l’essencial? Que podem compartir bona part, diputades i diputats, de l’anàlisi de 

conjuntura i de període. L’anàlisi que vostès fan de conjuntura amb relació a la 

situació de Catalunya, Espanya i Europa, tenim molts elements en comú per 

compartir-ho. I això ho hem d’explorar. També amb altres grups parlamentaris. 
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Però amb aquesta voluntat d’anar plegats hem d’explorar tots aquests punts 

d’acord que tenim. 

És veritat que vostès tenen aquesta idea de: «incrementem els ingressos, 

incrementem els ingressos, incrementem-los», com es fa. Però estic segur que 

vostès demà ens presentaran una dotzena de propostes interessantíssimes de 

com incrementar els ingressos per resoldre bona part de la crisi, i si són 

fonamentades i assenyades, qui de nosaltres diria que no? Tots direm que sí. Les 

esperem de veritat. 

I la qüestió essencial de la seva intervenció: el cop de timó. M’ha agradat la 

formulació: «un cop de timó en cinc moviments». Un toc bachià [#], amb hac. 

Wagnerià no, per déu; Bach. Cinc moviments. Deixi’m que li digui moviment per 

moviment. El primer, generositat i modèstia: practicant-ho. El segon, fermesa en 

l’execució: practicant-ho. El quart, Govern - Parlament tots junts cap al pacte fiscal: 

practicant-ho. Dos a discutir: reorientar la prioritat de la despesa i pensar en el 

capítol d’ingressos, moll de l’os de tot el debat. Ja va ser-ho en el debat de política 

general, ja va ser-ho en el debat pressupostari, el primer i el segon, ho torna a ser 

avui. Hem de parlar-ho en concret. Quan vostès ens aclareixin com podem tenir 

més ingressos, no retallar despesa i mantenir el dèficit, serem capaços, serem 

capaços de tenir un acord en concret. I l’últim punt, i l’últim punt... Si tindran 

l’oportunitat de discutir això amb detall demà. I l’últim punt, si no hi ha pacte fiscal, 

referèndum. Fixi’s bé: si no hi ha pacte fiscal, referèndum, ens ha dit vostè, 

diputada Simó. Nosaltres mai hem negat la possibilitat d’un referèndum. L’única 

cosa que els demanarem, crec que tenim el dret a demanar-los: home, per tirar tot 

això endavant no posem això com a qüestió fonamental, indispensable, condició 

sine qua non. La tàctica és més sofisticada, és més complexa, necessita de més 

complexitat com per agafar i ensenyant totes i cadascuna de les cartes. Jo crec 

que podem arribar a un acord, hem de veure com i de quina manera es fa. 

Grup Mixt. Només una paraula, ja em perdonaran. Valorarem totes les propostes. 

Agraïm, senyor Rivera, el to dialogant de la seva intervenció. Ja sap les 

discrepàncies que tenim, són les que són. I vostè no canviarà ni nosaltres tampoc. 

Però podrem dialogar, podrem dialogar, i les propostes ens serviran per veure 

quins punts, que n’hi han, perquè agraïm la voluntat de dir: «hem de remar junts». I 
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volem que tothom remi a la barca d’aquesta Catalunya que va cap a Ítaca, que fa 

camí. I vostè diu: «volem remar»; doncs benvinguts. 

El diputat de Solidaritat, bé, fa un discurs recorrent, Bertran, ja m’ho permetrà que li 

ho torni a repetir, però hi ha molts elements dels que diu que jo personalment sóc 

un moderat, i hi estic d’acord. I vostè ho sap, a més a més. Tenim aquestes 

converses... No, desplaçar-me a aquella banda ja del grup parlamentari ja seria 

una cosa, eh, en fi, que no podria ser possible. Però en canvi, hi han elements dels 

que diu vostè que nosaltres hi estem d’acord. El problema és senzill: hem de 

veritablement poder encertar amb el missatge que adrecem al país perquè això 

sigui una tasca de tots els catalans; no d’aquest 40 per cent del qual vostè està tan 

orgullós –i segurament tots–, però no n’hi ha prou amb això. Diu: «és que és 

democràtic tenir el 51»; per tant, sí. Però apel·lant a la seva intel·ligència política 

per dir-li: «75 millor que 51». I el treball d’ara, d’ara, d’ara és treballar en la línia de 

poder demostrar que el pacte fiscal o surt o no. I si no surt, parlarem exactament 

de què és el que hem de fer a continuació. Però no abandoni aquest vaixell encara. 

Vostè sempre parla tot segur dels «tigres de paper». N’hi han alguns que tenen les 

dents afilades. No sé si el que està pensant vostè. Però fem junts aquesta part del 

recorregut. I fins ara ho ha fet; fins ara, Bertran, vostès ho han fet. Sumem-nos al 

pacte fiscal, i estarà vostè ple de raó per dir-nos: «us ho dèiem». També molts ho 

sospitem. Clar que ho sospitem. Però hem de fer aquesta experiència. No els 

grups parlamentaris, president i senyores i senyors del Govern; el poble de 

Catalunya ha de fer l’experiència. No és l’avantguarda del poble de Catalunya qui 

resol el problema, és el conjunt de la ciutadania. I la gent només aprèn fent 

l’experiència, Bertran. Fent l’experiència que no ha estat possible malgrat la 

generositat d’aquesta cambra, d’aquests partits... 

La presidenta 

Senyor diputat... 

Antoni Fernández Teixidó 

...i d’aquesta voluntat de canvi. Vaig acabant, presidenta. Per tant, el que li 

demanem és: aguanti, vostè i el seu grup una miqueta més. 

I senyor Laporta, deixi’m que li digui que la simpatia pel que diu sempre és 

manifesta per part nostra, per part meva. Ho sap perquè li ho he dit públicament i 
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privada. Jo crec que el que ens uneix és tant, que em pregunto sovint, Laporta, què 

ens separa. (Rialles.) I no em digui que és estar allà arraconat allà dalt. Gràcies per 

les seves aportacions, senyor Laporta. Estem absolutament d’acord. 

La presidenta em fa acabar. Jo volia dir el següent –però no ho faré, presidenta–. 

Volia..., no ho faré, ja veurem com m’ho faré. Acabo, els prometo que acabem en 

un minut. Volia parlar d’un epígraf, que es deia «La gravetat extrema del moment 

present» abordant quatre elements, que només els esmento. L’estat de l’economia 

i les finances espanyoles, i un moment d’una gravetat extraordinària; el poble de 

Catalunya ho ha de saber. Això no ha estat mai tan malament com està ara. La 

segona cosa que els volia dir és que a tot això hi hem d’afegir... –Tenia els detalls 

per justificar el que venia, eh? Tenia els detalls.– A tot això el que dic és que a més 

a més plou sobre mullat, i les dificultats manifestades pel conseller Mas-Colell, 

reconegudes pel president Mas, per disciplinar el dèficit a Catalunya són molt 

dures. Retallant amb el que retallem, patint la gent com pateix, i no hem aconseguit 

encara l’objectiu de dèficit que ens havíem marcat. I no serà perquè no ho hàgim 

intentat, a peu i a cavall; però es resisteix. I per tant és una situació molt 

complicada. I a més a més plou sobre mullat. Deia el conseller Mas-Colell... 

La presidenta 

Senyor Fernández Teixidó. El tercer i el quart. 

Antoni Fernández Teixidó 

...«1.850 milions...» Acabo, presidenta. «1.850 milions que haurem d’ajustar una 

mica més». 

I dos punts més: el pressupost del Govern espanyol i l’ofensiva centralitzadora, no 

del Govern del PP: dels conservadors nacionalistes espanyols. No és el Govern del 

PP, o només el Govern del PP. Escoltin en Rajoy. Són els conservadors 

nacionalistes espanyols. I van a per totes, i val la pena que ho sapiguem. 

Presidenta, l’última paraula és un missatge d’esperança, confiança i fe a la nació. 

Ens en sortirem, vencerem la crisi, crearem ocupació i seguirem tenint un país de 

primera. Hi ha un  
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Fitxer 19 

...compromès fins al final a tenir un país de primera. El que és nou és que 

comptem amb tothom per tenir aquest país de primera, que tots fem falta per tenir 

aquest país de primera, i que, obertament, senyores i senyors diputats, senyors 

portaveus, senyora portaveu, la mà està estesa perquè ens ajudin a construir 

aquest país de primera, sortint de la crisi, vencent la crisi, creant ocupació i 

impulsant la nostra economia.  

Gràcies, senyores i senyors diputats.  

La presidenta  

Senyora Simó?  

Anna Simó i Castelló  

Per al·lusions i per contradiccions i gairebé per una raó d’amor propi de tots i 

cadascun dels diputats que integrem el Grup d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, senyor Teixidó... Molt ràpid...  

La presidenta  

Molt bé.  

Anna Simó i Castelló  

Molt ràpid. Increment d’ingressos. Parlem-ne en concret. «I no sé de què m’estan 

parlant, senyora Simó». Com que no saben? Vostè no ha estat les últimes 

setmanes, mesos, senyor Teixidó, amb tot l’afecte que jo també li tinc, vostè 

reparteix amor per tot l’hemicicle, jo també a vostè. Clar, però on érem en els 

debats, en els plens de Llei de mesures i de pressupostos, en els debats en 

comissió? Pregunti-ho al Departament d’Economia, al conseller, als seus magnífics 

assistents. Per escrit, està publicat en el BOG, ho hem posat del dret i del revés en 

Sergi de los Ríos, el Pere Aragonès, les propostes d’increment d’ingressos i són 

detallades amb pèls i senyals, senyor Fernández Teixidó. Demà les repetirem, però 

hi són.  

Moltes gràcies.  

La presidenta  

Senyor Herrera.  
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Joan Herrera Torres  

Gràcies, presidenta. Senyor Fernández Teixidó, tothom té el seu estil dur, vostè 

també té el seu, i jo crec que l’efectisme té un límit: la veritat. Per què ho dic? 

Perquè, miri, resulta que en l’últim acord del Govern d’Entesa una de les coses que 

vam plantejar és que s’havien d’incrementar les beques i especialment les beques 

menjador. I a fi de bé, com diria vostè. A fi de bé, com diria vostè. A fe, perdó, 

perdó, perdó. A fi de bé i a fe de Déu, es van incrementar. Sap què passa amb les 

beques menjador de 0 a 3? No, no, no, amb l’actual Govern té a veure, senyora 

consellera. No s’han convocat, per l’opinió pública, perquè mengen, eh?, els de P3. 

I què ha passat amb les beques menjador després? A fe de Déu, com diria vostè, 

que s’han reduït, s’han reduït un 33 per cent.  

Per últim, senyora presidenta, li faig una proposta: que em digui quina proposta 

han introduït vostès en el que porten governant, quinze mesos, no està malament, 

en matèria de redistribució. Una. Digui’m una en matèria de redistribució, perquè 

les despeses han de quadrar amb els ingressos. Doncs, sap què passa, que en un 

escenari com el que tenim, quan s’està afectant el moll de l’os de la convivència i 

de la cohesió social, si vostès ara, amb el que està caient, no són capaços de 

plantejar ni una sola proposta d’ingressos, que li hem fet avui, que li hem fet en 

reiterades ocasions, què més ha de passar, o es que hi ha sectors que no es toca, 

senyor Fernández Teixidó? Aquest és el problema.  

Per últim, les propostes de desfiscalització a Madrid totes tenien un origen: el Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió. Les CICAF [#] avui existeixen gràcies a una 

esmena del senyor Sánchez Llibre. Jo hi era, eh? Totes les propostes de 

desfiscalització, passés el que passés i succeís el que succeís venien de 

Convergència i Unió. Ep! Amb l’estreta col·laboració d’aquest president de 

l’esquerra, Rodríguez Zapatero, que va dir allò de «Bajar impuestos es de 

izquierdas» quan estem a deu punts d’esforç fiscal respecte a la mitjana europea.  

La presidenta  

Senyor Fernández Teixidó? Ah, senyor Coto, també. Potser el senyor Coto.  

José Antonio Coto Roquet  

...senyora presidenta. Em sorprèn, senyor Teixidó, que no recordi el de la carta, 

perquè això ens ho va explicar el director general de seguiment pressupostari de la 
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Generalitat de Catalunya en el Departament d’Economia i vostè hi era present, 

potser és que pateix amnèsia selectiva.  

I, miri, senyor Teixidó, jo pensava que la seva intervenció donaria dates de quan el 

Govern pensa impulsar la Llei d’emprenedors, la reforma del Servei d’Ocupació de 

Catalunya i el Pla de suport a Pimes i autònoms, que són les condicions que va 

determinar el Partit Popular per l’abstenció condicionada en els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya, i avui, doncs, un altre cop no ens ha donat cap data i 

continuen encara sense fer-se.  

I, miri, senyor Teixidó, estic convençut que Convergència i Unió valorarà les 

propostes de resolució que presentem d’aquest debat, estic convençut, és el que té 

l’aritmètica parlamentària.  

I, miri, senyor Teixidó, vostè em parla dels impostos del Partit Popular, la apujada 

de l’IRPF. Des d’aquí li vull agrair al seu partit, al seu grup parlamentari a Madrid, a 

Convergència i Unió, que hagués donat suport amb un vot favorable a la apujada 

de l’IRPF i també a la reforma laboral.  

Moltes gràcies, senyora presidenta.  

La presidenta  

Senyor Fernández Teixidó?  

Antoni Fernández Teixidó  

Gràcies, presidenta. Començaré pel diputat Coto...  

La presidenta  

Senyor Teixidó, procuri ser breu.  

Antoni Fernández Teixidó  

Sí. Molt breument, presidenta, disculpi’m. Senyor Coto, li caldrà a vostè l’amnèsia 

selectiva, li prometo. Veurà vostè com en poques setmanes li caldrà l’amnèsia 

selectiva. Però això és menor. Entre les coses que hem fet plegats, Coto, aquesta 

és una qüestió menor. Vostè ha posat el punt en una qüestió que volem donar 

satisfacció. Els acords que vam arribar respecte a les lleis els impulsarem sí o no, 

subratllat: sí. I li agraeixo molt que vostè valori tant com no agradant-nos, com no 

ens agradava l’increment de l’impost de la renda de les persones físiques, per 
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responsabilitat, vàrem votar que sí. I estem segurs que demà vostès donaran una 

altra mostra de responsabilitat i votaran favorablement algunes de les coses que 

nosaltres plantegem. Per cert, vostès ho han fet tradicionalment, no els hi [#] res.  

Diputada Simó, estava jo en aquests debat, en tots els debats. Però que vostè 

formuli propostes d’ingrés l’única cosa que li vull demanar és que siguin factibles. 

Que les proposin ja ho entenc, però, de totes maneres, no pateixi, les mirem. Si 

vostè del que ens ha de dir, si el que ens ha de dir és «Hi ha una proposta d’ingrés 

que passa per tornar a incrementar els impostos a aquest país», li direm que no. Li 

direm que no per una raó, perquè en fase recessiva aquest Govern, i li ha costat 

perquè ha patit, no ha volgut incrementar massivament els impostos, cosa que han 

fet altres. I que nosaltres hem donat suport puntual per aquella responsabilitat que 

jo li deia.  

Finalment, diputat Herrera, les tres coses que vostè em deia. Primer, beques. Puc 

estar equivocat, puc estar equivocat, jo d’això en sé relativament poc, però he 

rebut, senzillament, si vostè m’ho permet, en beques de menjador hem mantingut, 

és un... Vostè, si és així. Si és així, consellera. Vostè, en beques de menjador hem 

mantingut la mateixa dotació ordinària que el curs anterior. No és veritat. D’acord. 

Doncs, ja ho comprovarem, no pateixi, ja ho comprovarem.  

I respecte del tema dels impostos, que és la clau, és que vostès creuen que això 

és per nosaltres una cosa de la que ens hem d’amagar. I nosaltres el que li volem 

fer veure és que és una cosa de la que presumim. Nosaltres el que volem és que 

justament sigui aquest un país amb moderació fiscal, amb pressió fiscal continguda 

i que no tinguem un dels esforços fiscals més grans que hi ha a Europa.  

I li deia el president avui, i vostè feia així amb el cap, que no, que no, que no. No 

és que Catalunya, no és que Catalunya sigui la segona nació amb IRPF d’Europa, 

es que és la tercera després de Suècia i d’Aruba, del món occidental. I com que la 

veritat , ep!, la veritat només té un camí, vostè m’ho comprova i si veritablement diu 

que això no és així i que tenim el marginal més gran, vostè m’ho demostra. A veure 

si és capaç de fer-ho...  

La presidenta  

Senyor diputat...  

Antoni Fernández Teixidó  
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Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyor diputat.  

La presidenta  

Atès que el Govern no prendrà la paraula, els hi... Acabat el debat, aquesta 

presidència els hi fa avinent que per tal de donar compliment a l’article 133 del 

Reglament la tramitació de les propostes de resolució subsegüents a aquest debat 

serà la següent. El termini per presentar les propostes de resolució serà fins demà, 

dijous, 12 d’abril, a les 9:30. La comunicació als grups parlamentaris de les 

propostes admeses per la Mesa es farà, dintre del possible, deu minuts després de 

finalitzar el termini. El termini per presentar les propostes transaccionals serà fins a 

les 13 hores de demà. La comunicació als grups parlamentaris de les propostes 

admeses es farà deu minuts després de finalitzar el termini. I el termini per 

presentar les votacions separades serà fins a les 14 hores. La sessió pel debat i 

votació de les propostes es reprendrà d’acord amb la Mesa en funció del nombre 

de propostes presentades i de la seva ordenació. D’acord?  

Doncs, se suspèn la sessió fins demà quan els ho fem saber#.  

La sessió se suspèn a les...   
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